
7. AVALUACIÓ 
 
7.a. CRITERIS D’AVALUACIÓ 
1.1. Planifica la realització d’una indagació individual amb la guia del docent sobre les causes i 
conseqüències de fets i processos històrics i geogràfics corresponents a aquest nivell mitjançant la 
formulació de problemes a partir de preguntes i hipòtesis, i proposar un pla ordenat i flexible 
d’accions que facilite la selecció d’informació i recursos a partir de fonts diverses, l’estimació del 
temps necessari i l’organització del treball individual i grupal. 
1.1.1. Realitza treballs i presentacions a nivell individual i grupal que suposen la recerca, la selecció 
i l’organització d’informació de caràcter geogràfic, social i històric. 
1.2. Selecciona i organitza la informació rellevant d’acord amb uns objectius previs a partir de la 
comprensió de textos orals i escrits, continus i discontinus, usats com a fonts, a les quals es pot accedir 
a través de diversos mitjans (biblioteques, Internet, museus, sortides de camp), i aplicar estratègies, 
segons el seu nivell, de recerca, registre, selecció i organització de la informació 
1.2.1. Analitza i comenta diferents textos i usa fonts informatives que permeten comprendre millor 
l’època estudiada. 
1.3. Interpreta dades, evidències i informacions per mitjà de la seua representació en forma de 
gràfiques, línies de temps, diagrames, taules, informes o síntesis de conclusions, i situa els fets 
fonamentals en una perspectiva temporal quant a successió, simultaneïtat i duració i en un context 
geogràfic. 
1.3.1. Analitza informacions relacionades amb l’àrea i treballa amb imatges, taules, gràfics, 
esquemes, resums i les tecnologies de la informació i la comunicació. 
1.4. Comunica de forma oral o per escrit el procés d’aprenentatge i els seus resultats per mitjà de 
textos corresponents a diversos gèneres; complix els requisits formals, l’adequació, la coherència i la 
correcció gramatical corresponent al seu nivell educatiu per transmetre de forma organitzada els seus 
coneixements; interactua en diversos àmbits amb un llenguatge no discriminatori, i utilitza la 
terminologia conceptual adequada. 
1.4.1. Utilitza amb rigor i precisió el vocabulari adquirit per elaborar escrits amb la terminologia 
adequada als temes tractats. 
1.5. Usa diferents ferramentes informàtiques per buscar, seleccionar i emmagatzemar diversos 
documents considerats com a fonts de forma contrastada en mitjans digitals; col•labora i es comunicar 
per a elaborar continguts i interpretar-los i compartir esta informació en entorns virtuals 
d’aprenentatge, i adopta un comportament que previnga males pràctiques. 
1.5.1. Investiga diferents estratègies de recerca comparant diferents tipus de mitjans i recopilant 
informació de manera fiable. 
1.6. Descriu aquells aspectes relatius als coneixements i les destreses històriques i geogràfiques que 
contribuïxen al desenrotllament de les competències que es demanden per continuar en estudis 
posteriors, tant de caràcter acadèmic com professional, i relaciona estes competències amb les 
professions on s’usen. 
1.6.1. Exposa oralment, de forma clara i ordenada, continguts relacionats amb l’àrea que manifestin 
la comprensió de textos orals i/o escrits. 
1.6.2. Planifica treballs en grup, coordina equips, pren decisions i accepta responsabilitats. 
1.7. Participa en equips de treball per a aconseguir metes comunes assumint diversos rols amb eficàcia 
i responsabilitat, dona suport a companys i companyes demostrant empatia i reconeixent les seues 
aportacions i utilitza el diàleg igualitari per resoldre conflictes i discrepàncies. 
1.7.1. Utilitza estratègies per dur a terme treballs de forma individual i en equip, i mostra habilitats 
per a la resolució pacífica de conflictes. 
1.8. Realitza de forma eficaç tasques o projectes, té iniciativa per a emprendre i proposa accions sent 
conscient de les seues fortaleses i debilitats, mostra curiositat i interés durant el seu desenrotllament 
i actua amb flexibilitat buscant solucions alternatives. 



1.8.1. Desenvolupa la percepció de la repercussió dels coneixements adquirits i valora la capacitat 
emprenedora com a eina de connexió entre els membres d’una societat. Projecta a nivell professional 
les competències adquirides. 
2.1. Destaca aquells elements del medi natural que limiten l’assentament humà i argumenta estos 
límits a partir d’exemples que facen referència a espais de tots els continents per mitjà de l’ús de 
mapes i altres fonts geogràfiques. 
2.1.1. Exposa els factors que determinen la distribució desigual de la població en el planeta. 
3.1. Descriu la distribució de la població i de les principals aglomeracions urbanes a la Comunitat 
Valenciana, Espanya, Europa i al món i la relaciona amb diversos factors naturals i humans per 
mitjà de la interpretació de mapes temàtics i d’imatges obtingudes per satèl·lit. 
3.1.1. Localitza al mapa mundial els continents i les àrees més densament poblades. 
3.1.2. Situa al mapa del món les vint ciutats més poblades, diu a quin país pertanyen i explica quina 
posició econòmica tenen. 
3.1.3. Distingeix en un mapa polític la distribució territorial d’Espanya: comunitats autònomes, 
capitals, províncies i illes. 
3.2. Relaciona els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb l’estructura 
demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduix alguns 
problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes. 
3.2.1. Explica les característiques de la població europea. 
3.2.2. Compara entre països la població europea segons la seva distribució, evolució i dinàmica. 
3.2.3. Explica la piràmide de població d’Espanya i de les diferents comunitats autònomes. 
3.2.4. Diferencia els diversos sectors econòmics europeus. 
3.3. Explica els moviments migratoris i les seues conseqüències de caràcter demogràfic, econòmic i 
polític a partir de l’estudi d’exemples apareguts als mitjans de comunicació, i mostra la 
interconnexió entre regions que generen estos desplaçaments per mitjà de mapes de flux on es 
representen les direccions i la magnitud de la migració. 
3.3.1. Explica l’impacte de les onades migratòries als països d’origen i als d’acolliment. 
3.3.2. Analitza en diferents suports els moviments migratoris d’Espanya de les últimes tres dècades. 
3.4. Debat sobre alguns problemes demogràfics actuals i argumentar la validesa de les polítiques 
demogràfiques desenvolupades per resoldre aquests problemes a partir de l’anàlisi dels seus efectes 
descrits en informes institucionals adaptats al nivell de l’alumnat. 
3.4.1. Exposa oralment de forma clara i ordenada continguts relacionats amb l’àrea que manifesten 
la comprensió de textos orals i/o escrits. 
3.5. Distingix diferents paisatges urbans com a resultat de la seua diversa funcionalitat en el procés 
d’urbanització mitjançant l’observació directa i l’anàlisi d’imatges, i justifica la importància de la 
ciutat en l’organització de territoris concrets. 
3.5.1. Distingeix els diversos tipus de ciutats que existeixen al nostre continent. 
3.5.2. Resumeix elements que diferenciïn zones urbanes i zones rurals a Europa. 
3.5.3. Interpreta textos que expliquin les característiques de les ciutats d’Espanya amb l’ajuda 
d’Internet i de mitjans de comunicació escrits. 
3.6. Explica els processos de canvi que experimenten els espais urbans a partir de l’anàlisi de les 
transformacions (paisatgístiques, funcionals, socials i territorials) i detecta els problemes urbans 
consegüents i les polítiques urbanístiques relacionades amb l’expansió urbana. 
3.6.1. Utilitza estratègies per dur a terme treballs de forma individual i en equip, i mostra habilitats 
per a la resolució pacífica de conflictes. 
3.6.2. Realitza recerques en mitjans impresos i digitals referides a problemes mediambientals 
actuals i localitza pàgines i recursos web que hi estan directament relacionats. 
3.6.3. Indica les conseqüències de la relació entre l’acció humana i els problemes mediambientals. 



3.6.4. Defineix “desenvolupament sostenible” i descriu conceptes clau que hi estan relacionats. 
4.1. Identifica les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels regnes cristians 
a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments artístics com el 
Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyala els canvis i les continuïtats rellevants que 
es donen en estos processos. 
4.1.1. Realitza diversos tipus d’eixos cronològics. 
4.1.2. Interpreta mapes que descriuen els processos de conquesta i repoblació cristianes a la península 
Ibèrica. 
4.1.3. Descriu els processos de formació i expansió dels regnes cristians de la Península durant l’edat 
mitjana. 
4.1.4. Descriu característiques de l’art romànic, gòtic i islàmic. 
4.1.5. Distingeix diferents maneres de periodització històrica (Edat Moderna, Renaixement, Barroc, 
Absolutisme). 
4.1.6. Identifica trets del Renaixement i de l’Humanisme en la història europea a partir de diferent 
tipus de fonts històriques. 
4.1.7. Coneix obres i el llegat d’artistes, humanistes i científics de l’època. 
4.1.8. Coneix els principals fets de l’expansió d’Aragó i de Castella pel món. 
4.1.9. Identifica obres significatives de l’art barroc. 
4.1.10. Distingeix les característiques de règims monàrquics autoritaris, parlamentaris i absoluts. 
4.1.11. Ordena temporalment alguns fets històrics i altres fets rellevants utilitzant les nocions bàsiques 
de successió, durada i simultaneïtat. 
4.2. Establix relacions entre diverses causes i conseqüències per a explicar processos històrics que es 
desenrotllen en l’edat mitjana i moderna, i contrasta diverses explicacions historiogràfiques sobre 
estos processos. 
4.2.1. Comprén l’impacte d’una crisi demogràfica i econòmica en les societats medievals europees. 
4.2.2. Explica les diferents causes que van conduir els europeus al descobriment d’Amèrica i la seva 
conquesta i colonització. 
4.3. Compara diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i explica a partir 
d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i gènere i els 
canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la revolució 
científica. 
4.3.1. Compara les formes de vida (en diversos aspectes) de l’imperi Romà amb les dels regnes 
germànics. 
4.3.2. Caracteritza la societat feudal i les relacions entre senyors i agricultors. 
4.3.3. Descriu l’estructura del feu i l’organització econòmica de la societat feudal. 
4.3.4. Caracteritza la ciutat medieval analitzant-ne els aspectes socials i econòmics i l’auge de la 
burgesia durant la baixa edat mitjana. 
4.3.5. Comprèn els orígens de l’Islam i la seva importància posterior. 
4.3.6. Coneix obres i el llegat d’artistes, humanistes i científics de l’època. 
4.3.7. Analitza les relacions entre els regnes europeus que condueixen a guerres com la dels Trenta 
Anys. 
4.3.8. Descriu els principals aspectes de l’economia i la societat europea del segle XVII. 
4.4. Contrasta la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com secundàries, per 
conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seves contradiccions amb 
l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostra els límits d’aquestes fonts en relació amb el caire derivat del seu 
origen, autor o context a partir d’algun exemple concret. 
4.4.1. Comprén que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguen restes materials o textuals. 
4.4.2. Utilitza les fonts històriques i entén els límits del que es pot escriure sobre el passat. 



4.4.3. Identifica trets del Renaixement i de l’Humanisme en la història europea a partir de diferent 
tipus de fonts històriques. 
4.5. Destaca amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que via de difusió de 
la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia hispànica i 
la influència de l’humanisme, i inferix la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors com 
el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius. 
4.5.1. Explica la importància d’Al-Andalus a l’edat mitjana. 
4.5.2. Descriu aspectes clau de l’economia, l’organització social, la cultura i l’art d’Al-Andalus. 
4.5.3. Caracteritza els principals aspectes de l’organització social, política i econòmica dels regnes 
peninsulars a l’edat mitjana. 
4.5.4. Interpreta mapes que descriuen els processos de conquesta i repoblació cristianes a la península 
Ibèrica. 
4.5.5. Explica la importància del camí de Sant Jaume. 
4.5.6. Identifica trets del Renaixement i de l’Humanisme en la història europea a partir de diferent 
tipus de fonts històriques. 
4.5.7. Coneix obres i el llegat d’artistes, humanistes i científics de l’època. 
4.5.8. Analitza obres (o fragments) d’alguns autors d’aquesta època en el seu context. 
4.6. Destaca la diversitat cultural generada per les dinàmiques històriques de l’edat mitjana i moderna 
en tant que ha suposat un enriquiment del nostre patrimoni cultural, i es planteja com les diferències 
culturals van donar lloc també a situacions de discriminació (persecucions religioses, colonització 
americana, esclavitud) a partir del contrast de testimonis, imatges i representacions del passat. 
4.6.1. Entén que diverses cultures convivien a la vegada en diferents enclavaments geogràfics. 
4.6.2. Coneix obres i el llegat d’artistes, humanistes i científics de l’època. 
4.6.3. Comprén l’impacte d’una crisi demogràfica i econòmica en les societats medievals europees. 
4.6.4. Sospesa interpretacions conflictives sobre la conquesta i la colonització d’Amèrica. 
 
7.b. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 
Els instruments que s’ustilitzaran són: 
Proves de control de contingut i procedimentals, seguiment dels exercicis i treballs realitzats a casa i 
a l’aula. 
 
7.c. CRITERIS  DE QUALIFICACIONS 
A l’inici del curs es realitzarà una prova escrita que atendrà als continguts bàsics del curs anterior o a 
continguts concrets acotats per la professora que són bàsics per a afrontar l’any i tindrà un valor d’un 
10% respecte al valor total de les proves de la primera avaluació. 
La nota de l’avaluació per matèries serà el resultat de: 

1. La suma dels controls o exàmens (90%) 
2. Les notes de classe i l’actitud (10%) 

Cal afegir que: 
• Els exàmens o controls podran fer-se de mig tema, d’un tema o d’un conjunt de temes. 
• La  valoració de l’últim punt no podrà suposar una nota  de suficient si la mitjana dels 

controls realitzats en l’avaluació és inferior a quatre punts. 
• La nota final de curs serà la mitjana de les tres avaluacions. Per tant és imprescindible 

sumar quinze punts per aprovar el curs. 
• Si en algun moment hi ha una expulsió d’aula, es podrà rebaixar la nota global de 

l’avaluació de l’alumne en un punt que es considerarà en l’apartat número dos. També cal 
dir que una actitud manifestament negativa que signifique el deteriorament del procés 



d’aprenentatge, i que aplegue, fins i tot, a significar per la passivitat un rebuig teòric de la 
matèria, serà valorada amb una avaluació globalment negativa. 

• L’alumnat que necessite reforç tindrà acotat els continguts i parcialitzats, però sense oblidar 
aconseguir els mateixos objectius que els altres. 

• La prova extraordinària constarà dels continguts de Geografia o / i Història que tindran la 
guia de la professora. 

 
-L’assignatura pendent de primer es recuperarà de la següent manera: S’entregarà un esquema de 
cadascun dels temes del llibre del curs anterior (la data final d’entrega serà abans de fer la prova 
escrita) i a més es farà una prova escrita que serà guiada prèviament. La prova es farà en l’últim 
trimestre del curs. 

 


